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У статті зроблено спробу встановлення сутності ризику діяльності аутсорсингових компаній і розробки ме-
ханізму його оцінки. Дослідження дозволили встановити місце ризику діяльності аутсорсингових компаній у складі 
ризиків. Надано характеристику ризиків діяльності аутсорсингових компаній і встановлено їх вплив на організацію 
забезпечення мінімізації. На основі проведеного SWOT-аналізу чітко виділено наявні ризики. Сформовано етапи 
управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній і прядок управління ймовірними наслідками реалізації 
управлінських рішень, які здійснюються в умовах ризику діяльності аутсорсингової компанії.
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В статье сделана попытка установления сущности риска деятельности аутсорсинговых компаний и розроб-
кии механизма его оценки. Исследования позволили установить место риска деятельности аутсорсинговых компа-
ний в составе рисков. Охарактеризованы рисков деятельности аутсорсинговых компаний и установлено их влияние 
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ски. Сформирован этапы управления рисками деятельности аутсорсинговых компаний и прядок управления ве-
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аутсорсинговой компании.
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companies’ activities which are being exposed to risk. The author gives a description of the outsourcing companies activity 
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Постановка проблеми. В економічній літературі під аутсорсингом розуміють передачу виконання 
непрофільних, допоміжних функцій зовнішньої організації з метою скорочення операційних витрат ком-
панії. На сьогодні аутсорсинг, як стратегічне рішення про передачу бізнес-процесів зовнішнім виконав-
цям, широко застосовують в усьому діловому світі. З виходом міжнародних стандартів ISO серії 9000, 
що містять рекомендації пов’язані з аутсорсингом, інтерес до нього різко зріс і сьогодні, до аутсорсингу 
тією чи іншою мірою вдається практично кожна організація, яка веде господарську діяльність.

Якщо вірити статистичним даним, у 2017 році майже 44% усього аутсорсингу припадали на бухгал-
терський аутсорсинг. У фінансовому вираженні цей показник варіювався від $ 5 млн до $ 10 млн. Згідно з 
останнім дослідженням у галузі аутсорсингу облікових функцій, порівняно з 2014 роком, на цьому ринку 
спостерігається помірне зростання – 6%, водночас сумарні доходи учасників склали 8,5 млн грн. Істотне 
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зростання виручки спостерігаємо якраз у сфері аутсорсингу ведення бухгалтерського та податкового об-
ліку. За підсумками 2016 року її приріст склав 8%, а обсяг – 4 млн грн. Ще один фактор, що позитивно 
впливає на розвиток бухгалтерського аутсорсингу, − постійне посилення адміністрування у сфері по-
датків. Держава регулярно ускладнює облік і звітність, збільшує штрафи навіть за незначні помилки. 
Це призводить до того, що компанії й індивідуальні підприємці прагнуть знизити ризики і починають 
шукати надійних постачальників бухгалтерських послуг. Так, підвищеним попитом користується послу-
га з електронної здачі звітності до податкових органів. Що стосується галузевої структури, то основний 
споживач послуг бухгалтерського аутсорсингу – це сегмент торгівлі. Саме тут зосереджена максимальна 
частина доходів аутсорсингових компаній – 25% або 1,4 млн грн. Сюди входять послуги з аутсорсин-
гу бухгалтерського і податкового обліку – 908,5 млн грн, із розрахунку заробітної плати – 220,5 млн 
грн, підготовці бухгалтерської та податкової звітності – 100,2 млн грн. Далі йдуть фінансовий сектор – 
330,1 млн грн, електроенергетика – 308,2 млн грн, будівництво – 234,6 млн грн.

Так, виходячи із статистичних даних, складається враження, що аутсорсингові компанії перебувають 
на верхівці популярності та переживають свої найкращі часи. Мабуть, саме тому дослідники цього пи-
тання розглядають його лише з одного боку – замовника, захищаючи його інтереси, деталізують ризики 
та загрози передачі справ у аутсорсинг, особливості договірного регулювання, відображення таких опе-
рацій у системі бухгалтерського обліку.

Проте, вважаємо, також існує низка проблемних питань, пов’язаних саме із функціонуванням аут-
сорсингових компаній. Починаючи від нормативного регулювання (оскільки аутсорсинг фактично зна-
ходиться «поза законом», оскільки жоден нормативний документ, окрім визначення, не надає жодних 
роз’яснень щодо даного виду діяльності), завершуючи аналізом ризиків для виконавців таких послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження ризиків присвятили свої праці 
такі автори: І. М. Вигівська, Л. І. Донець, Е. В. Каранина, А. Ю. Беляєва та інші. Не применшуючи вне-
сок дослідників, зауважимо, що питання ризиків діяльності аутсорсингових компаній так і залишилось 
поза увагою.

Мета і завдання дослідження полягають у спробі встановлення сутності ризику діяльності аутсор-
сингових компаній і розробці механізму його оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Так, основною властивістю системи ринкових відносин є невизна-
ченість. Багатьма дослідниками вона трактується як неповнота або неточний характер інформації щодо 
передумов, умов чи наслідків реалізації проектів, зокрема щодо пов’язаних із ним витрат і результатів. 
На думку В. Кузьміна й А. Губенка, факторами, що провокують невизначеність є: брак знань, випадко-
вий характер і протидії. Тобто невизначеністю визнають явище, коли економічні проблеми групують як 
завдання вибору з деякого обсягу альтернативних варіантів.

Основними індикаторами невизначеності сьогодні є ризики. Дослідженням їх сутності присвячено 
праці значної кількості дослідників. Не будемо заглиблюватись у їхню суть, а приймемо для себе, що ри-
зик визначають як загальну характеристику подій або ситуацій під час реалізації управлінського рішення 
в умовах невизначеності, що означає ймовірність формування та впливу ймовірності настання збитку в 
результаті настання наслідку від прийняття такого управлінського рішення [4, с. 14].

Таким чином, наведене дозволяє зробити висновки, що важливою складовою системи управління 
аутсорсинговою діяльністю є аналіз ризиків. Економічний аналіз забезпечує можливість поєднати вмін-
ня, знання та досвід під час формування стратегічних пріоритетів діяльності, а прогнозування наслідків 
ризиків має важливе значення і є актуальним у сучасних умовах. І. М. Вигівська зазначає, що «аналіз 
ризиків і їх кількісне вимірювання дозволяє порівняти величину ризику різних господарських операцій 
і проектів, а також обирати той варіант, який найбільше відповідає обраній стратегії підприємства» [1, 
с. 32].

Отже, побудуємо дослідження так: по-перше, окреслимо місце ризику діяльності аутсорсингових 
підприємств у системі понятійного апарату. Побудову взаємозв’язку між поняттями «нестабільність», 
«невизначеність», «ризик», «економічний ризик», наведено в дослідженні М. І. Скрипник і О. О. Гри-
горевської [5], встановлено сутність ризику діяльності аутсорсингових підприємств як імовірності (за-
грози) недоотримання економічних вигід аутсорсингових підприємств через реалізацію несприятливих 
факторів, можливих через ті чи інші недоліки в законодавстві та встановлено його місце у складі ризиків 
господарської діяльності (рис. 1).

Так, встановлення місця ризику діяльності аутсорсингових компаній у складі економічних ризиків 
дозволило обґрунтувати основні характерні ознаки й елементи об’єкта дослідження для подальшої роз-
робки механізму управління ним.
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Рис. 1. Місце ризику діяльності аутсорсингових компаній у складі ризиків

Скористаючись підходами до аналізу сутності економічного ризику, які наводять у своїх дослідженнях 
Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев [9, с. 16–17], Л. І. Донець [2, с. 11], О. О. Совєтова [6], наведемо ознаки, 
характерні ризикам і встановимо їхній вплив на організацію механізму управління ними. Шляхом 
застосування логічного методу та послідовності нами адаптовано характерні ознаки економічних ризиків 
до ризиків діяльності, що дозволило сформувати ефективне організаційно-методичне забезпечення 
мінімізації впливу ризиків діяльності аутсорсингових компаній (таблиця 1).

Таблиця 1
Характеристика ризиків діяльності аутсорсингових компаній 
і їхній вплив на організацію механізму мінімізації ризиків

№
з/п

Ознака та відпо-
відність принципу 
організації бухгал-
терського обліку

Характеристика Адаптація до ризиків діяльності 
аутсорсингових компаній

Вплив характерної 
ознаки на організацію 
механізму мінімізації 

ризиків 
1 2 3 4 5

1

Загальність еко-
номічного ризику 
(Принцип повного 
висвітлення).

Ризик є об’єктивною 
реальністю підприєм-
ця, який удосконалює 
умови свого функціо-
нування в середовищі, 
яке постійно трансфор-
мується.

Трансформаційні процеси в 
економіці не дають упевненості в 
точності розрахунку доцільності 
реалізації прийняття рішень діяль-
ності аутсорсингової компанії.

Система управління 
ризиками повинна забез-
печувати інформаційні 
запити користувачів щодо 
можливості виникнення 
потенційних загроз.

2

Об’єктивність прояву 
ризику (Принцип 
пов ного висвітлен-
ня).

Ризик є об’єктивним 
явищем в функціону-
ванні будь-якого еконо-
мічного суб’єкта.

Суб’єкти господарювання сприй-
мають ризик як загрозу, яка 
може привести до неефективних 
управлінських рішень, в результаті 
чого можуть виникнути небажані 
відхилення від обраної мети; як 
реальну можливість (шансу) отри-
мання додаткових переваг, зокрема 
через різні механізми перерозподі-
лу фінансових ресурсів.

Проявляється у форму-
ванні організаційно-ме-
тодичного забезпечення 
створення резервів для 
покриття несприятливого 
впливу ризику.

3

Виникнення ризику 
в процесі досягнення 
мети (Принцип пре-
валювання сутності 
над формою).

Ризик може бути від-
сутнім тільки для тих 
суб’єктів, які не мають 
особистої зацікавленос-
ті від функціонування 
і розвитку певної еконо-
мічної системи.

Під час реалізації управлінських 
рішень можливе виникнення форс-
мажорних обставин, які виклика-
ють коригування. 

Можливість використання 
резервів, сформованих 
для забезпечення мініміза-
ції впливу ризиків та відо-
браження даних операцій 
в системі обліку.

4

Поява ризику в 
ситуації невідкладно-
го вибору в момент 
прийняття рішення 
(Принцип нарахуван-
ня та відповідності 
доходів і витрат).

Якщо вибору немає, 
тобто можливий тільки 
один варіант розвитку 
подій, то відсутні очіку-
вання, вибір і ризик.

Наявність одного з управлінських 
рішень, яке не дозволяє диверсифі-
кувати ризик.

Проведення аналітичних 
розрахунків для визна-
чення можливого впливу 
ризику діяльності аут-
сорсингових компаній на 
реалізацію управлінської 
стратегії.
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Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5

5
Мінливість ризику в 
просторі та часі (Прин-
цип періодичності).

Структура і ступінь ризику 
діалектично змінюються 
в часі внаслідок впливу 
змін зовнішнього і вну-
трішнього середовища, 
дії низки об’єктивних і 
суб’єктивних факторів.

Із плином часу вплив різно-
манітних факторів на ризико-
ваність управлінських рішень 
аутсорсингових компаній 
змінюється.

Проведення прогнозних 
аналітичних розрахунків, 
що дозволяє визначити 
можливу динаміку впливу 
ризику на результат ді-
яльності аутсорсингових 
компаній.

6
Спрямованість ризику 
в майбутнє (Принцип 
безперервності).

Ризик передбачення, про-
гнози, плани, оскільки 
майбутнє соціально-еконо-
мічних процесів неможли-
во передбачити повністю і 
у всіх деталях.

Здійснюючи діяльність аут-
сорсингової компанії на основі 
ретроспективного аналізу, про-
рахувати можливі ситуації та 
ризикові моменти.

Організація поточної ана-
літичної роботи та скла-
дання системи бюджетів 
із метою оцінки можливих 
втрат.

7

Необхідність чіткого 
розмежування ризику 
як економічної категорії 
і як кількісної оцінки 
невизначеності ситуації 
(Принцип єдиного гро-
шового вимірника).

Визначають не тільки ймо-
вірність настання (нена-
стання) (досягнення мети), 
але і оцінюють ряд показ-
ників, які можуть кількісно 
детермінувати ризик (вели-
чина втрат та ін.).

Необхідно оцінювати не лише 
можливі вигоди від реалізації 
управлінських рішень у сфері 
діяльності аутсорсингової ком-
панії, а і ймовірність можливих 
втрат від них.

Проявляється у викорис-
танні оцінки, з метою 
визначення вираження 
вигід, втрат і необхідного 
обсягу забезпечення для їх 
мінімізації.

8

Прояв принципу 
синергізму (принципу 
накопичення ефекту) 
при розвитку ризико-
вої ситуації (Принцип 
обачності).

Різні види ризику 
взаємопов’язані, прагнен-
ня зменшити один вид 
ризику може призвести до 
виникнення іншого ризику.

Неможливо брати до уваги, що 
нейтралізація одних ризико-
вих ситуацій під час реалізації 
управлінської стратегії аутсор-
сингової фірми не може при-
звести до виникнення інших.

Реалізується у принципі 
обачності (застосування 
методів оцінки, які пови-
нні запобігати занижен-
ню витрат і завищенню 
доходів).

Отже, вважаємо, що виділення характерних ознак ризиків діяльності аутсорсингової діяльності, а 
також їх адаптація до організації механізму мінімізації ризиків, впливає на розвиток теоретичного за-
безпечення висвітлення об’єкту дослідження, дозволило застосувати дані напрацювання як прикладний 
аспект до механізму організації операцій, пов’язаних із забезпеченням мінімізації ризиків діяльності 
аутсорсингового підприємства. 

Наступний крок нашого дослідження – встановлення елементів ризику діяльності аутсорсингових 
компаній. Так, прийнято виділяти внутрішні та зовнішні фактори впливу на виникнення ризикових гос-
подарських ситуацій. Тому, використовуючи рекомендації В. Токарєва [8], для вирішення поставлено-
го завдання варто проаналізувати сильні та слабкі боки аутсорсингової компанії шляхом проведення 
SWOT-аналізу, що дозволить чітко виділити наявні ризики (таблиця 2).

Таблиця 2
SWOT-аналіз діяльності аутсорсингової компанії

Складові 
SWOT-аналізу ЗАГРОЗИ (РИЗИКИ) МОЖЛИВІСТЬ

Зовнішнє 
середовище

– Відсутність законодавчо закріплених норм чинного законодавства
– Високі штрафні санкції за порушення чинного законодавства
– Відсутність широкої практики укладання договорів аутсорсингу
– Контроль бізнесу з боку держави
– Договір аутсорсингу укладається на тривалий період (можливий варіант 
залежності від замовника)
– Реорганізація підприємства може спонукати його керівництво достроково 
завершити контракт і знову передати функції обслуговування внутрішньому 
підрозділу, але вже відповідно до нових процесами.

Зростаючий ринок
Можливість швидко-
го зростання
Відсутність конку-
рентів
Розвиток засобів 
зв’язку

Внутрішнє 
середовище Відсутність фахівців широкого профілю Створення позитив-

ного гудвілу
Складові 

SWOT-аналізу НЕДОЛІКИ (РИЗИКИ) ПЕРЕВАГИ

Зовнішнє 
середовище

– Нестабільність законодавства
– Недовіра потенційних клієнтів
– Широка спеціалізація клієнтів
– Зміна кредитоспроможності Замовника при запланованих ресурсах

Наявність системи 
професійного на-
вчання та підвищен-
ня кваліфікації

Внутрішнє 
середовище

– Слабка маркетингова політика
– Відсутність постійного особистого контакту з клієнтом
– Очікування неймовірного результату
– Зміна потреби (усвідомлення можливостей) в процесі виконання Договору

Команда кваліфіко-
ваних фахівців
Досвід роботи на 
ринку
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Таким чином, можемо сформувати групи можливих ризиків аутсорсингової діяльності, спричинені 
внутрішнім і зовнішнім середовищем.

Наступний крок – розробка дієвого механізму управління ризиками діяльності аутсорсингових ком-
паній. Так, у великому різноманітті методів управління ризиками можна виділити процес управління 
ризиками, який містить у собі етапи, в основі яких лежить система сучасного ризик-менеджменту, ско-
ригована з урахуванням специфіки ризиків діяльності аутсорсингових компаній (рис. 2).

 Етап 1. Планування 
Включає в себе вибір найбільш 
оптимальних господарських 
відносин виходячи з здійснюваних 
видів діяльності 

Етап 2. Ідентифікація 
Розпізнавання і визначення ознак, видів і 
груп ризиків, здатних впливати на 
діяльність, докладний їх опис (причина, 
місце, час, умови, спосіб та інші) 

Етап 3. Оцінка ризиків 
Кількісна та якісна характеристика 
як позитивних, так і негативних 
наслідків 

Етап 4. Вибір методів впливу  
Визначення найбільш ефективних 
методів впливу на ризики для 
мінімізації негативних наслідків 
ймовірнісних подій 

                  - вплив результатів контролю на етапи управління ризиком 

Етап 5. Контроль і коригування 
Полягає у визначенні відхилення фактичних показників фінансово-господарської 
діяльності від запланованих, поточного періоду від аналогічних показників за попередні 
періоди, а також у виявленні обставин, які можуть змінити ступінь ймовірності ризику 

  

Рис. 2. Етапи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній

Охарактеризувавши суть, позитивні та негативні моменти використання методів управління ризика-
ми діяльності аутсорсингових компаній, окреслено й обґрунтовано способи оптимізації ризиків, а також 
управління наслідками реалізації діяльності їх (рис. 3).

 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– + 

Прийняття управлінським персоналом підприємства ймовірних 
наслідків реалізації управлінського рішення 

Прийняття 
альтернативного 
управлінського 

рішення 
аутсорсинговою 

кмпанією 

+ 

Використання резервів та 
відображення в обліку операцій 
із забезпечення безпеки 
підприємства 

Здійснення страхування 
ризиків діяльності із 
використанням послуг 
спеціалізованих установ 

Відображення в системі бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із 
реалізацією управлінського рішення 

+ 
Аналіз виникнення ризиків діяльності 

Оцінка наслідків впливу ризиків на очікування від реалізації 
управлінського рішення – 

Прийняття 
управлінського 

рішення 

Уникнення ймовірних 
негативних наслідків 
через відмову від 
реалізації рішення 

Ухвалення рішення 
без аналізу ризиків 

діяльності 
аутсорсингової 

компанії  Аналіз стану підприємства з урахування 
індикативних показників, що свідчать про 
безпеку діяльності 

+ 

Визначення видів ризиків діяльності 

Прийняття рішення щодо мінімізації впливу 
ризиків діяльності аутсорсингової фірми 

Реалізація рішень з урахуванням 
проведеної оцінки 

+ 

Відображення в системі 
бухгалтерського обліку операцій з 
формування резервів покриття 
ймовірних негативних наслідків для 
забезпечення безпеки діяльності 

Формування резервів 
забезпечення безпеки 
діяльності 
аутсорсингової фірми 

+ 

Ри                                                  с. 3. Порядок управління ймовірними наслідками реалізації управлінських рішень, 
які здійснюються в умовах ризику діяльності аутсорсингової компанії
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Таким чином, управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній є основним механізмом га-
рантування їх безпеки, проте не надає гарантії повної ліквідації ризиків у системі господарських відно-
син, але дозволяють знизити ймовірність настання несприятливих наслідків для компанії. Початковим 
етапом управління ризиком діяльності аутсорсингової компанії є розробка стратегічних і тактичних пла-
нів. Наступний крок – оцінка наявних ризиків для кожного виду діяльності, розробка прогнозу розвитку 
подій і планів ліквідації наслідків. За результатами контролю здійснюється коригування системи управ-
ління ризиками й прийняття рішень.

Характеристика наведеного порядку полягає в аналізі альтернативних варіантів реалізації управлін-
ських рішень у сфері діяльності аутсорсингової фірми. Обґрунтовуючи можливості прийняття рішень 
розглядають три можливі варіанти, зокрема: 1) ухвалення рішень без аналізу ризику діяльності аутсор-
сингової фірми; 2) уникнення ймовірних негативних наслідків через відмову від здійснення управлінсь-
кого рішення; 3) прийняття рішення про аналіз із урахуванням показників, що характеризують оцінку 
ризиків діяльності аутсорсингової фірми. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Так, за результатами дослідження нами вста-
новлено місце ризику діяльності аутсорсингових компаній у складі економічних ризиків, що дозволило 
обґрунтувати основні характерні ознаки й елементи об’єкта дослідження для подальшої розробки ме-
ханізму управління ним. На цій основі виділено характерні ознаки ризиків діяльності аутсорсингової 
діяльності й адаптовано їх до організації механізму мінімізації ризиків, що впливає на розвиток теоре-
тичного забезпечення висвітлення об’єкту дослідження, а також дозволило застосувати такі напрацю-
вання як прикладний аспект до механізму організації операцій, пов’язаних із забезпеченням мінімізації 
ризиків діяльності аутсорсингового підприємства. Крім того, у роботі запропоновано виділення етапів 
управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній, що дозволило сформувати порядок управлін-
ня ймовірними наслідками реалізації управлінських рішень, які здійснюються в умовах ризику діяль-
ності аутсорсингової компанії.
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